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Основні результати діяльності 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

за 2015 - 2019 роки 

 

В академії створені та ефективно функціонують Наглядова рада та 

Асоціація випускників. 

З метою вдосконалення системи забезпечення якості освіти в академії 

створено Центр організації освітнього процесу, що складається з чотирьох 

відділів: 

- навчальний відділ; 

- навчально-методичний відділ; 

- відділ моніторингу та якості освіти; 

- відділ ліцензування та акредитації. 

В період з 2015 по 2020 р.: 

- акредитовано 16 спеціальностей та 8 освітніх програм різних рівнів 

освіти; 

- відкрито підготовку за 5-ма новими спеціальностями; 

- отримано ліцензію на підготовку іноземців та осіб без громадянства. 

З 2015 року збільшено загальний ліцензійний обсяг підготовки магістрів з 

316 до 1000 осіб за денною формою навчання та з 276 до 815 осіб – за заочною 

формою. 

Запроваджене викладання англійською мовою у спеціалізованих групах 

за освітніми програмами «Архітектура будівель та споруд» та «Промислове та 

цивільне будівництво». 

В період 2015-2020 рр. 236 студентів академії прийняло участь у 

Всеукраїнських олімпіадах. З них 28 стали переможцями та призерами (8 

студентів  стали переможцями, 8 посіли друге місце та 12 третє місце). 

Створено 38 філій кафедр академії на передових підприємствах міста 

Одеси. 

Протягом 2015-2019 років професорсько-викладацьким складом академії 

було видано 1111 найменувань навчально-методичної літератури, в тому числі 

61 навчальний посібник та 1050 найменувань методичних вказівок, конспектів 

лекцій тощо. 

Щорічно проводилася міжнародна науково-методична конференція 

«Управління якістю підготовки фахівців». Учасниками конференції стали 

представники Хорватії, Польщі, Румунії, Молдови, Ізраїлю, Болгарії, 

Німеччини, Китаю та Великобританії. 

Для студентів і викладачів створена можливість користуватися 

електронним каталогом, електронною бібліотекою, базою нормативно-

правових документів «Буд-Софт», доступом до БД Scopus, Web of Science та 

Springer Nature. Наявна в читальному залі «Електронна бібліотека» нараховує 

більш 1068 найменувань навчальних видань по різним галузям. 

За період 2015-2019 навчальні роки бібліотека отримала 11278 

примірників книг та 329 найменувань періодичних видань. 
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Організовані регулярні консультації з реєстрації вчених в 

наукометричних базах, в отриманні міжнародних ідентифікаційних номерів - 

ORCID та Research ID. На сьогоднішній день номера ORCID присвоєні 305 

вченим академії.  

З 2016 року запроваджено проект «Загальноакадемічний Репозиторій 

OSACEAeR», який містить статті, монографії, підручники, навчальні 

посібники, автореферати, дисертації та дипломні роботи студентів. На березень 

2020 р. його обсяг становить 7660 електронних документів. 

За звітні роки:  

– створено мультимедійні аудиторії та комп'ютерні класи на всіх 

інститутах академії; 

– підвищується комп’ютерна кваліфікація професорсько-викладацького 

складу; 

– нарощується оснащення підрозділів академії необхідною комп’ютерною 

оргтехнікою; 

– продовжується створення комп'ютерної мережі академії. 

За останні 5 років постійно проводилася робота щодо модернізації та 

заміни морально застарілої техніки на більш сучасну. Кількість комп’ютерної 

техніки зростає кожного року. 

За останні роки помітно активізувалася видавнича діяльність. 

Випуск друкованої продукції зріс з 7147умовно-друкарских аркушів у 

2015 р. до 37060 у 2019 р. 

З березня 2016 року до видання у редакційно-видавничому відділі зі 

сторонніх друкарень повернуто збірник наукових праць «Вісник Одеської 

державної академії будівництва та архітектури» 

З кінця 2018 року започатковано практику створення електронних видань. 

Були переглянуті технологічні етапи виробництва поліграфічної 

продукції, задіяні наявні технічні засоби, що раніше не використовувались.  

Контингент студентів, які здобувають другу вищу освіту виріс з 231 

особи у 2016 р. до 422 особи у 2020 р. 

Загальний контингент слухачів курсів центра післядипломної освіти за 

останні п’ять років склав 1177 осіб. 

Науковий авторитет академії в регіоні та в країні в цілому суттєво 

підвищився. При обстеженні, проектуванні і виконанні робіт фактично на всіх 

«знакових» для міста та області будівельних об’єктах для наукового супроводу 

залучаються науковці академії. Серед таких об’єктів Потемкінські сходи, 

будинок Русова, будинок Лібмана, Міська клінічна інфекційна лікарня, 

Оперний театр, Тещин міст, Лютеранська кірха, міст через Хаджибейський 

лиман та багато інших.  

Обсяги госпдоговірних науково-дослідних робіт за 5 років збільшилися 

майже в 6 разів. Від 1288,8 тис. грн. у 2014 році до 7607,7тис. грн. у 2019 році. 

Переважно завдяки високим обсягам госпдоговірних досліджень академія 

отримала у 2020 році збільшене на 5,5% фінансування в порівнянні з 2019 

роком, що склало додатково 4,6 млн. грн. Також це дало змогу поступово 

оновлювати наукове обладнання найбільш продуктивних лабораторій.  
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Сформувались та функціонують 7 наукових шкіл, створюються нові 

лабораторії.  

На базі академії продовжують діяти 2 спеціалізовані вчені ради з захисту 

докторських і кандидатських дисертацій за 5 спеціальностями.  Ведеться 

підготовка докторів філософії та утворюються разові спеціалізовані вчені ради 

для захисту дисертацій за спеціальностями 191 Архітектура та містобудування, 

192 Будівництво та цивільна інженерія і 076  Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність.  

В академії видаються 5 періодичних наукових видань. 3 з них: 

- «Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури», 

-  «Проблеми теорії та історії архітектури України», 

- «Сучасні будівельні конструкції з металу і деревини»  

входять до переліку фахових наукових видань України і були переведені до 

більш високої категорії Б.  

«Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури» та 

«Проблеми теорії та історії архітектури України» індексуються базою Index 

Copernicus.  

З кожним роком індекс оцінки «Вісника ОДАБА» базою  Index Copernicus 

зростає: ICV 2016 = 54.02; ICV 2017 = 68.83; ICV 2018 = 76.12, ICV 2019 = 

85.63.  

В кінці 2020 року планується подання «Вісника ОДАБА» до індексації 

базою Web of Science. Для цього, зокрема, була підвищена частка англомовних 

статей. 

Засновано новий науковий журнал «Механіка та математичні методи», 

який до кінця 2020 року буде подано на включення до переліку наукових 

фахових видань та індексацію Index Copernicus. 

Відновлено випуск наукового збірника «Регіональні проблеми 

архітектури та містобудування» який планується у 2021 році також подати на 

включення до переліку наукових фахових видань.  

Всі статті у наукових виданнях академії представляються у відкритому 

доступі на спеціальних сайтах та отримують ідентифікатор doi. 

Постійно зростає кількість наукових публікацій співробітників 

(монографій, статей, тез доповідей), зокрема у виданнях проіндексованих в 

базах Scopus і Web of Science.  

За 2015-2020 рік вийшло 220 таких публікацій, в тому числі за 2019 рік 

75, що на 50% більше, ніж у 2018 році.  

Зі всіх комп’ютерів академії надається доступ до баз Scopus і Web of 

Science. 

Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми інженерної механіки» останні 2 роки виходять у 

проіндексованому Scopus виданні. 

З 2021 року планується включення в проіндексоване видання також 

матеріалів конференції «Структуроутворення, міцність та руйнування 

композиційних будівельних матеріалів і конструкцій».  
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За 2015-2019 роки було проведено 83 наукових конференції, з яких 62 

міжнародних, 9 всеукраїнських і 7 конференцій молодих вчених і здобувачів 

вищої освіти. 

На високій рівень за рівнем та кількістю учасників вийшли такі 

конференції:  

- «Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси»,  

- «Актуальні проблеми інженерної механіки»,  

- «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд».  

Починаючи з 2018 року науково-технічна конференція професорсько-

викладацького складу академії проходить з публікацією збірника тез доповідей.  

Щорічно проводиться нова конференція молодих вчених «Фізичні 

процеси в енергетиці, екології та будівництві». 

Академія знаходиться в партнерських відносинах з 48 зарубіжними 

закладами вищої освіти та 8 компаніями. За період з 2015 по 2019 роки 

академією було підписано 27 угод про співробітництво з закордонними 

навчальними закладами. 

Восени 2019 року академія прийняла участь у Китайський виставці вищої 

освіти. У рамках виставки підписано 6 меморандумів про співпрацю в контексті 

підготовки студентів, обміну досвідом у галузі кращих практик, організації 

наукових заходів, підтримки у створенні спільних проектів. 

У 2018 році відбулося повторне укладення договору співпраці. з 

Національною  Вищою Архітектурною школою у місті  Марсель (Франція). В 

рамках нової угоди щороку до 4 студентів можуть брати участь в програмі 

подвійних дипломів за магістерською програмою. 

Значним досягненням академії є участь у двох проектах TEMPUS. 

Викладачі академії системно здійснюють мовні стажування. В рамках 

програми «Lingva.ua» надана можливість всім бажаючим викладачам пройти 

он-лайн вивчення англійської мови. 

З 2017 року запроваджена цільова підготовка студентів та викладачів у 

спеціалізованих групах з англійської мови. 

Активно розвивається система академічної мобільності викладачів і 

студентів в рамках міжнародних проектів.  

У рамках Erasmus+KA1 в академії реалізується академічна мобільність з 

університетами Іспанії, Хорватії, Польщі Греції та Румунії: 

На конкурсний відбір 2020 року академією спільно із зарубіжними 

партнерами були підготовлені і подані на конкурс 9 проектів з університетами 

Германії, Польщі, Румунії, Хорватії та Туреччини. 

Академія приймає активну участь в проекті академічної мобільності 

Mevlana. На даний час підписано протоколи співпраці у рамках проекту 

Mevlana з 5 університетами Туреччини. 

З 2015 по 2019 р. у рамках проекту Erasmus+реалізовано 33 мобільності 

викладачів. 

191 студент та аспірант був залучений до закордонних освітньо-наукових 

та професійних проектів, 28 осіб проходили та проходять навчання та 163 
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студента пройшли стажування в зарубіжних навчальних закладах та освітньо-

професійних установах, в рамках короткострокових візитів.  

За аналізований період академія прийняла 90 іноземних викладачів і 

фахівців в рамках роботи конференцій та короткострокових візитів в рамках 

міжнародних програм. 

На особливу увагу заслуговують спортивні досягнення наших студентів. 

За підсумками XIII літньої Універсіади України серед вищих навчальних 

закладів V категорії у 2017 році команда академії посіла Iмісце. 

Активну участь в організації культурного життя студентів академії 

приймає профспілковий комітет академії. 

Популярні акції, такі як флешмоби, виставки, музикальні вечори, 

інтелектуальні ігри, відвідування театрів, музеїв, виставок згуртовують 

студентів, дають розвиток, розширюють їх світогляд та збільшують загальну 

культуру, а також підвищують авторитет та престиж академії, дають 

можливість зацікавити абітурієнтів до вступу та участі в студентському житті. 

Загалом, за звітний період було проведено понад 90 заходів. Відсоток 

студентів, які приймали участь у заходах, становить біля 70%. 

Фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-господарське 

забезпечення діяльності академії буди спрямовані на організацію та виконання 

її основних завдань, а також на соціальний захист студентів, аспірантів, 

докторантів, співробітників академії, створення належних умов для їх праці, 

навчання та відпочинку. 

Кошти, що надходили до спеціального фонду, забезпечували виконання 

тих завдань і пріоритетів діяльності академії, які недостатньо фінансуються за 

рахунок коштів загального фонду. 

З метою підвищення якості навчального процесу значна увага 

приділялася його матеріальному забезпеченню. Витрати на матеріальне 

забезпечення навчального процесу за останні 5 років склали 4 млн. 80 тис. грн. 

У звітному періоді з 2015 по 2019 роки забезпечено цільове використання 

державного майна та коштів академії. Відчуження майна та землі не 

відбувалось. 

Академією дотримувалося чинне законодавство при прийнятті 

зобов’язань, розрахунки з дебіторами та кредиторами проводились своєчасно. 

Кредиторська заборгованість за загальним і спеціальним фондами по 

виплатах заробітної плати, стипендій, оплаті комунальних послуг та 

енергоносіїв відсутня. 

За високі досягнення в роботі, виконання особливо важливої роботи, 

складність і напруженість в роботі в 2019 році встановлені і виплачені надбавки 

до посадових окладів у розмірі 2 млн. 151,4 тис. грн. 

У 2019 році співробітники академії отримали матеріальну допомогу у 

розмірі 2 млн. 549 454 грн. 

Вдосконалюється господарча діяльність, постійно проводяться капітальні 

та поточні ремонти, в належному технічному стані підтримуються всі 49 

об’єктів академії.  
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За звітній період господарським способом виконано ремонтних робіт із 

закупівлею матеріалів на суму 7 млн. 149 тис. грн. 

Підрядним способом виконано робіт з капітального ремонту на суму        

1 млн. 379 тис. грн. 

Проведено капітальні ремонти систем електропостачання і опалення, 

створено комплексну систему раціонального використання електричної та 

теплової енергії.  

На правах науково-технічної допомоги отримано три індивідуальних 

теплових пункти.  

Розпочато проведення ремонту стадіону академії. 

Академія успішно пройшла конкурсний відбір та в числі 21 закладу вищої 

освіти залучена до проекту «Вища освіта України» у межах реалізації 

Фінансової Угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) 

з метою проведення комплексу заходів щодо термомодернізації 3-х навчальних 

корпусів та 3-х гуртожитків академії. 
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